
 

 

 

Programma 
Politiek ontbijt Fit for Work 

PROGRAMMA  
 
08.00 Ontvangst met koffie, thee en ontbijt  
 
08.15 Welkom door drs. Paul Baart, voorzitter Fit for Work – introductie Fit for Work 
 
08.30 Werk als behandeldoel in de zorg 

Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven, afdelingshoofd medische oncologie Radboudumc, 
hoogleraar Medische Oncologie Radboud Universiteit/Radboudumc 
Drs. Desiree Dona, bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie Radboudumc  
 

09.00 Medewerkers met kanker aan het werk houden in het MKB: obstakels en successen 
Mr. Ruben van Mourik, HR manager Florys en ervaringsdeskundige 

 
09.15 In gesprek met elkaar  
 
09.55 Overhandiging Fit for Work Position Paper Werkbehoud bij Kanker  
 
10.00 Afsluiting  
 
 
 
  

Invitational bijeenkomst 
Met vertegenwoordigers vanuit politiek en 
beleid die er belang aan hechten dat mensen 
die kanker of een andere ingrijpende ziekte 
krijgen aan het werk kunnen blijven  

Werkbehoud  
bij kanker 

Per jaar krijgen ongeveer 45.000 mensen in de werkende leeftijd de diagnose kanker 
Een kwart van de mensen die kanker krijgt en werkt, verliest zijn baan 
 
Fit for Work zet zich in voor werkbehoud. Zodat mensen die een ingrijpende ziekte krijgen zoals 
kanker, aan het werk kunnen blijven. Met goede ondersteuning vanuit het werk, de zorg én de 
samenleving. In dit politiek ontbijt gaan we in op hoe de zorg en MKB werkgevers bijdragen aan 
werkbehoud. En wat er nodig is om mensen met kanker aan het werk te houden.   

Over Fit for Work 
Met een brede coalitie van meer dan 25 maatschappelijke organisaties, maakt Fit for Work zich sterk voor 
werkbehoud bij chronische aandoeningen. Met praktische tools voor werknemers, werkgevers en 
zorgverleners. En door maatschappelijke en politieke agendering van werkbehoud bij chronische 
aandoeningen. Met als doel dat meer mensen met een chronische aandoening aan het werk kunnen blijven. 
Fit for Work is een programma van Stichting Centrum Werk Gezondheid. 
Dit politiek ontbijt is mogelijk gemaakt met ondersteuning van AbbVie en Pfizer.  
 

Meer informatie: voorzitter Paul Baart: 06 53 92 15 98 of info@fitforworknederland.nl  
www.fitforworknederland.nl 

 
 
 
 

15 NOVEMBER 2018 
08.00 - 10.00 uur 
Koninklijke Schouwburg 
Korte Voorhout 3, 2511 CW Den Haag 
Zaal: Koning Willem I Foyer 

#fitforworknl 


